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teadlikud pole

Tujurikkuja



Milline
haridussüsteem
tõi meid siia? ->

Designed by Azote for Stockholm Resilience 
Centre, based on analysis in Persson et al 2022 and 
Steffen et al 2015



Miks arvata, et ainult haridus, mis viib mõtlemise
ja käitumise muutumisele, võiks meid siit jälle välja
aidata, ja mitte näiteks uued tehnoloogiad?



Sest Jevonsi paradoks

• Vt Jevonsi paradoks (1865) – kõrgem tehnoloogiline efektiivsus mitte 
ei langeta, vaid tõstab nõudlust toote või teenuse järele 
• Näide: kas soodsama bensiini korral hakatakse vähem või rohkem 

sõitma? Kas säästvama energia korral riputatakse vähem või rohkem 
jõulutulesid? Kas seeläbi koormus keskkonnale suureneb või 
väheneb?
• Jevonsi paradoks kehtib alati – s.t. tehnoloogiline uuendus viib alati

suuremale ressursikulutamisele. Ja ressursid tulevad kusagilt
• Kas keegi teab mõnda olukorda, kus Jevonsi paradoks ei kehtinud?



Üks näide: viimased elurikkuse saarekesed
tuleks energiapöörde tarvis hävitada

Sonter, L. J., Dade, M. C., Watson, J. E., & Valenta, R. K. (2020). Renewable energy production will exacerbate mining 
threats to biodiversity. Nature communications, 11(1), 1-6.



Sest tehnoloogia ei uuendu isolatsioonis, 
vaid…
• …sellel on mõjud ökosüsteemidele, aineringele, kliimale, 

maakasutusele, mis kipuvad olema
- vältimatud
- ennustamatud/ootamatud
- emergentsed
- ajalise viivitusega
- imelises paigas nimega “Mujal”
…seepärast on nende mõistmine tehnooptimistidele paras 
intellektuaalne väljakutse
Barry Commoner, viidatud Huesemann & Huesemanni järgi



Näide: vaalad kui planeedi väetajad: vaalasõnnikut oli ookeanis vanasti
tööstuslikes kogustes. Vaalade mättasselöömine on muutnud aineringet, 
toiduahelaid ja ökosüsteeme kõikjal maailmas

“In certain cases, the transfer of nutrients can be traced from river-breeding fish all the way to mountaintops.”
https://gizmodo.com/how-whale-poop-balanced-earths-nutrient-cycles-1738976114



…sest tehnolootus põhineb ekslikule arusaamale, 
et inimene oskab loodust parandada,
…ehkki too on kujunenud tasakaalus, optimeeritud ning hoomamatult
keerukaks süsteemiks 2-3 miljardi aasta jooksul – “iga suurem
inimtekkeline muutus looduslikus süsteemis on sellele süsteemile
tõenäoliselt kahjulik”.

Barry Commoner, viidatud Huesemann & Huesemanni järgi



Sest ökosüsteemide nagu ka inimühiskonna
vastupanuvõime muutustele on piiratud
• Tänase tehnoloogilise arengu tempo on välja suretanud tuhandeid

liike ja mitmeid kultuure
• Miks arvame, et edasised tehnoloogilised uuendused seda enam ei

tee?

Barry Commoner, viidatud Huesemann & Huesemanni järgi



Näide: elupaikade kadu
• Intensiivpõllumajandusega kaotame järjekindlalt mullaelustikku – kes jääb kaotajaks? 
• Esmalt taim, seejärel Sina
• Kui paljud meist mõtlevad sellele, mis juhtub organismidega pestitsiidide-väetiste 

keskkonnas? Kes see mullaelustik üldse on - seened, bakterid, arhed; algloomad, 
hooghännalised, lestad, nematoodid; põrnikad, vihmaussid, ämblikud, sipelgad, 
tuhatjalgsed (Kas sina oskad taimega sümbioosi moodustada? Mina ei oska)
• Lisaks: putukate viimnepäev – 27 aastaga on Saksamaa looduskaitsealad kaotanud 

enam kui 75% lendavatest putukatest (Hallmann et al 2017) (Kas sina oskad 
tolmeldada? Mina ei oska)
• Lisaks: lindude kadumine: alates 1984. Eesti põllulindudest on kadunud 24-52 000 

pesitsevat paari aastas (Kas sina sööd kahjureid? Mina ei söö. Ma ei oska isegi laulda)

Infot Aveliina Helmi ja Tanel Vahteri loenguslaididelt 





Üks võimalik kaalumisväärt lahendus majandusmudeli
väljavahetamiseks – tasaareng ehk degrowth economy
(vt seni eesti keeles parim kokkuvõte: https://tasaareng.info/mis-on-
tasaareng/
Timothée Parrique 2020. aastal avaldatud doktoritööst “The political economy of 
degrowth”, kokkuvõte Madis Vasser

- “Tasaareng seab kahtluse alla majanduskasvu ülemvõimu ning kutsub demokraatlikult 
juhitult vähendama tootmist ning tarbimist industrialiseeritud riikides, et saavutada 
keskkondlik jätkusuutlikkus, sotsiaalne õiglus ning heaolu” (Demaria & Latouche, 2019: 
148).

- Tasaareng tähendab ühiskonna heaolu hindamist inimeste sotsiaalse heaolu kasvu ning
ökosüsteemide seisundi paranemise põhjal, millega võib, ent ei pruugi kaasneda
majanduskasv

- Tasaareng kui mõtteviis on mõeldav vaid siis, kui inimesed vabatahtlikult ja 
demokraatilikult, alternatiivide jätkusuutmatust nähes, selle omaks võtavad. Diktatuuri
või sunniga tarbimise-tootmise vähendamine pole tasaareng

- (ja ei, see pole Nõukogude Liit, too tahtis teatavasti majanduslikult kasvada nigu pöörane)



Meil pole tunnet, et ümbritsev elu on väärtuslik ka
siis, kui me teda millekski ei kasuta
• Intrinsic value of nature ehk looduse iseväärtus –
- teadmine/tunne, et teistel elusolenditel on siin oma asi ajada
- väärtus, mille annab liigile või olendile olemasolu fakt, mitte see, kas teised

teda väärtustavad või mitte (nagu kaasinimeste väärtus – me tohime
olemas olla ka siis, kui teised meid parasjagu ei vaja)

- mittetingimuslik väärtus
- miks mitte ka liikidevaheliste suhete, tervete süsteemide väärtustamine

• Kuidas looduse iseväärtuse taju inimesse tekib?
(Äkki on hea, et seda pole õppekavas?)



Kuidas õppida mitte lõhkuma
süsteeme, mida me loonud ei ole ega
parandada ei oska? 
Kuidas haridus asjasse puutub?



Realistlikud lahendused – piisav, mitte priiskav
eluviis
• Keskenduda sellele, kuidas enesehävituse-pidur inimestesse ja 

ühiskonda ehitada
Kumb on õige väide:

Inimene ei muutu

Muutumine on 
muutuvates

keskkonnatingimustes
iga liigi, sh inimese, 

olemuslik osa



Süvaarusaama teke, 
kuidas mingi

(oluline) süsteem
toimib

Motivatsioon seda 
mitte lõhkuda (tean, 

kuidas see katki 
läheb, aga ei taha, et 

läheks)

Süsteemi kahjustavate 
käitumiste vabatahtlik 

ja rahulolev 
isepidurdamine

Lihtsustatud mudel mõistearengust 
eneseregulatsioonini



Teadusevastased praktikad õpetamises

#1: unustame mõelda, millist mõtlemisprotsessi õppijas ärgitada
tahame
#2: unustame, et õppida saab vaid ärevusevaba aju



Kuidas aju keerukaid süsteeme enda omaks teeb?



Komplekssed süsteemid vs kellavärgid

- Emergentsus – süsteemile võivad tekkida uued omadused; üksiku 
komponendi omadused on erinevad terviku omadustest (nt liiklusummik)

- Mittelineaarsed interaktsioonid (nt tagasisideringed, tsüklilised või 
vahendatud seosed)

- Väike muutus ühes aspektis võib tekitada suure muutuse tervikus või 
mingis muus kohas (nt ühe liigi kadumine mõjutab oluliselt kogu 
ökosüsteemi)

- Võime kohaneda keskkonnamuutustega 
- Korrastatus ei ole „ülevalt poolt määratud“, vaid süsteem saab end ise 

reorganiseerida
- Süsteem püüab ise tasakaalu tagasi saada (nt häiringu korral liigub ise uude 

tasakaaluseisundisse)
Rates, C. A., Mulvey, B. K., & Feldon, D. F. (2016). Promoting conceptual change for complex systems understanding: 
Outcomes of an agent-based participatory simulation. Journal of Science Education and Technology, 25(4), 610-627.



Kahel õpetajal on erinev strateegia keerukate asjade õpetamiseks. 
Kumma õpetaja strateegia on arukas? Miks? Kumma õpetaja strateegia
ei ole arukas? Miks?

• Õpetaja X annab õpilastele esmalt
keeruka probleemülesande
lahendada
• Õpilaste ülesanne on väikestes

gruppides sellele probleemile ise
erinevaid lahendusi pakkuda
• Pärast põhjalikku ise pusimist ning

koos pakutud lahenduste samm-
sammulise arutamisega räägib
õpetaja ära teemakohase teooria, 
teadmised, süsteemi, ning kuidas
seda probleemi võiks lahendada

• Õpetaja Y õpetab esmalt asja kohta
ära teooria, teadmised, süsteemi, 
selgitab teemat ning seda, kuidas
ülesandeid lahendada
• Seejärel saavad õpilased ise

keeruka probleemülesande ning
proovivad seda lahendada



Kahel õpetajal on erinev strateegia keerukate asjade õpetamiseks. 
Kumma õpetaja strateegia on arukas? Miks? Kumma õpetaja strateegia
ei ole arukas? Miks?

• Õpetaja X annab õpilastele esmalt
keeruka probleemülesande
lahendada
• Õpilaste ülesanne on väikestes

gruppides sellele probleemile ise
erinevaid lahendusi pakkuda
• Pärast põhjalikku ise pusimist ning

koos pakutud lahenduste samm-
sammulise arutamisega räägib
õpetaja ära teemakohase teooria, 
teadmised, süsteemi, ning kuidas
seda probleemi võiks lahendada

• Õpetaja Y õpetab esmalt asja kohta
ära teooria, teadmised, süsteemi, 
selgitab teemat ning seda, kuidas
ülesandeid lahendada
• Seejärel saavad õpilased ise

keeruka probleemülesande ning
proovivad seda lahendada

Seda nimetatakse
tõhusa vea disainiks, 
mille puhul otsene
õpetamine toimub

viivitusega

Selle nimi on 
vahetu või otsene

õpetamine





Tõhusa õppimise alustingimused

• Õppija on peast aktiivne
• Õppija konstrueerib uue teadmise oma peas
• Õppija mõtlemine on tehtud nähtavaks – toimub pidev mõtete

sõnastamine, suhtlemine, arutelu, vaidlus
• Õppijal on ülesanded, mis võimaldavad teha vigu, et ta saaks neid vigu

analüüsida
• Ülesanded on mõtlemisele pigem väljakutsuvad-keerukad kui lihtsad
• Õppija teadvustab, et ta peaks oma intuitiivseid arusaamu ja ideid

pidurdama
• Õpisituatsioonis puudub igasugune stress, hirm, pinge või ärevus



Kontrollivat
motivatsiooni üleval

hoidev keskkond
(võrdlemine, võistlemine, 

hirmutamine, 
alandamine)

Ärevus, häbi, 
hirm, stress

Täidesaatvad
funktsioonid (sh

kognitiivne paindlikkus, 
pidurdusprotessid, 

planeerimine, töömälu
jne) ei toimi optimaalselt

Uusi teadmisi-oskusi
omandada ei saa, küll

aga saab sooritada
automatiseerunud

oskusi

Õpetaja võib
muutuda veelgi
kontrollivamaks

Fakt, et survestamine tekitab ärevust, ei
tähenda, et laps on lumehelbeke, vaid et 

tal on normaalselt toimiv aju



Kas see tähendab, et lööme motivatsioonile
täiesti käega?
Kvaliteetmotivatsioon sõltub psühholoogiliste baasvajaduste toetatusest, 
näiteks järgnevast:
- Kas laps tunneb, et kool on koht, kuhu ta on teretulnud, või kriipssuine

ametiasutus
- Kas laps tunneb, et ta meeldib õpetajatele, et ta tohib olla tema ise
- Kas kool kiirgab siirast soojust või kiituskirju
- Kas õpetaja võtab vajadusel 45 minutit, et aitata õpilastel välja mõelda,  

miks võiks mõista Maa geokronoloogilist skaalat
- Kas õppimisel järgitakse kannatlikult õppijate tempot ja rütmi
- Kas õppijad tohivad mõtelda ja lahendusi leida
- …



Õppeaine on vähem oluline kui hoida
psüühikat ja vaimset tervist



Joosep Susi:“Luuletust lugedes peab alati võtma väga
mugava asendi.”
Kas seda võiks õppimisele tervikuna laiendada?



Miks me siis kompleksseid süsteeme ei
mõista?



Kas kool peaks olema
selliseid tagajärgi tootva
ühiskonna vastase
liikumise huub ja
nõudma ühiskonna ja 
majandussüsteemi
radikaalset muutust?

Designed by Azote for Stockholm Resilience Centre, 
based on analysis in Persson et al 2022 and Steffen et al 
2015



Muutus tuleb niikuinii, on meie
valida, kas by design või by disaster

Aitäh ja palun vabandust!


